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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Smart City is een van de nieuwe onderwerpen waar we als gemeente 
Maastricht mee aan de slag willen. In deze sessie krijgen we een beeld wat 
een Smart City zou kunnen zijn, we verkennen de landelijke ontwikkelingen op 
dit vlak en presenteren we een aantal concrete voorbeelden. Dit ter 
voorbereiding op de aanstaande werkateliers die input zullen geven voor de 
ontwikkeling van de Maastrichtse visie op Smart City en de concrete 
doorvertaling naar opgaven. Na deze sessie heeft de raad  nadere informatie 
en/of aanknopingspunten om het vervolgproces in te kunnen gaan.    

Vorm bijeenkomst Kennissessie De kennissessie (informatieronde) dient als input voor raads- en 
burgerleden met het oog op de vervolgbijeenkomsten waaronder de 
werkatelier(s). 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

 

Verloop voorgaande 
proces 

Tijdens de informatieronde op 19 maart is vanuit de raad de behoefte geuit om 
een sessie te organiseren om geïnformeerd te worden over en kennis op te 
doen van de activiteiten en ervaringen van andere steden omtrent Smart City.   
Deze kennissessie geeft hier invulling aan. 

Inhoud  De kennissessie bestaat uit 2 delen: 
17:00 - 18.30 uur: Deel 1 

- Een presentatie door de gemeente Hasselt waar we worden 
meegenomen in de totstandkoing van een Smart City waarbij een 
aantal concrete voorbeelden worden gepresenteerd door Leen 
Scheelen, Consulent Internationale Samenwerking & Smart Cities.  

- Een korte terugkoppeling van het onderzoek dat door de studenten 
van de Universiteit Maastricht is uitgevoerd. 

18:30 - 19:00 uur: Pauze met een lichte maaltijd in de Maasmolen 
19:00 - 20:30 uur: Deel 2 

- We zoomen in op de landelijke ontwikkelingen rondom Smart City. 
Aantink Yeh, adviseur Smart Cities bij VNG Realistie, zal ingaan op 
wat er al allemaal gebeurt bij diverse Nederlandse gemeenten en 
welke gezamenlijke activiteiten er al zijn of opgepakt kunnen worden. 

- Toelichting op het vervolgproces.  
 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te laten informeren over het thema Smart City en actief vragen te stellen 
en  met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Nee. 



 

 

 

 

 

 

 

Vervolgtraject Na de kennissessie zullen de inzichten die zijn verkregen worden 
meegenomen in de voorbereiding voor de werkateliers (naast het onderzoek 
van de studenten en andere beschikbare informatiebronnen). De planning is 
om dit/deze werkatelier(s) in Q3/Q4 van 2019 te laten plaatsvinden. Bij dit/deze 
werkatelier(s) zullen naast de raad ook externe partijen worden uitgenodigd 
(burgers, ondernemers en overige belanghebbenden). 

Bijlage  1. Onderzoek studenten Universiteit Maastricht: ‘Maastricht – creating a 
vision on Smart City’  

Een Nederlandse vertaling van de samenvatting zal nog worden nagezonden. 

 


